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Na podlagi 3. člena zali on a o me- 
stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
1. SRS, št. 11/64 in 36/65), drugega 
odstavka 5. člena in prvega odstav- 
ka 13. člena zakona o urbanisti čncm 
planiranju (Ur. 1. SRS, št. 16/67), 
27. In 47. člena statuta mesta Ljub- 
ljane (Glasnik, št. 38/64) ter 1. in 2. 
člena odloka o uskladitvi generalne- 
ga plana urbanističnega razvoja me- 
sta Ljubljane z določbami zakoma o 
urbanističnem planiranju (Glasnik, 
št. 23/67), je mestni svet na 18. redni 
seji dne 30. oktobra 1968 sprejel 

ODLOK 
o sprejetju zazidalnega načrta za 
območje zazidalnega otoka RS 1/1 — 

ob Orlovi cesti 

1. člen 
S tem odlokom se sprejme zazi- 

dalni načrt za območje zazidalnega 
otoka RS 1/1 — ob Orlovi cesti, ki 
ga je pod št. projekta 744/67 v juliju 
1967 izdelal Ljubljanski urbanistič- 
ni zavod. 

2. člen 
Zazidalni načrt obsega program- 

ski del celotnega predela območTj 
zazidalnih otokov RS 1/1 in RS 2/1 
ter tehnični del v smislu določil 
drugega odstavka 8. člena zakoma o 
urbanističnem planiranju. 

3. člen 
Zazidalni načrt je stalno na vpo- 

gled občanom in organizacijam pri 
upravnem, organu skupščine občine 
Ljubljana Vič-Rudnik, ki je pristo- 
jen za urbanizem in gradbene zade- 
ve, strokovni službi za urbanizem 
mestnega sveta Ljubljana, Ljubljan- 
skem urbanističnem zavodu in 
Upravi za izmero in kataster pri 
mestnem svetu Ljubljana. 

4. člen 
Manjše odmike od zazidalnega 

načrta, ki je sprejet s tem odlokom, 
dovoljuje v smislu določil dragega 
odstavka 15. člen zakona o urbani- 
stičnem planiranju odbor za urbani- 
zem pri mestnem svetu Ljubljana. 

5. člen 
Lokacijska dovoljenja za objekte 

fta območju, ki ga pokriva zazidalni 
načrt RS 1/1 — ob Orlovi cesti, se 
smejo izdajati potem, ko bo zazi- 
dalni načrt opremljen z dokumen- 
tacijo za realizacijo zazidalne za- 
snove, načrtom parcelacije zemljišč, 
načrti komunalnih naprav, pravilni- 
kom za izvajanje zazidalnega načrta 
to ekonomsko tehničnim poročilom, 
ki po zakonu o urbanističnem pla- 

niranju niso predmet javne razgr- 
nitve. 

Sklep o skladnosti te dokumenta- 
cije z zazidalno zasnovo izda odbor 
za urbanizem pri mestnem svetu 
Ljubljana. 

6. člen 
Nadzorstvo nad izvajanjem tega 

odloka opravlja urbanistična inšpek- 
cija pri Upravi inšpekcijskih služb 
Ljubljana. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St.: 010-098/68 
Datum: 30. oktobra 1368 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Шћа Košak, dipl. ing., 1. r. 
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Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
1. SRS, št. 11/64 in 36/65), drugega 
odstavka 5. člena in prvega odstav- 
ka 13. člena zakona o urbanističnem 
planiranju (Ur. 1. SRS, št. 16/67), 27. 
in 47. člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik, št. 38/64) ter 1. in 2. člena 
odloka o uskladitvi generalnega pla- 
na urbanističnega razvoja mesta 
Ljubljane z določbami zakona o ur- 
banističnem planiranju (Glasnik, št. 
23/67), je mestni svet na 18. redni 
seji dne 30. oktobra 1958 sprejel 

ODLOK 
o sprejetju zazidalnega načrta za 
območje zazidalnega otoka RS 2/1 — 

ob Jcsihovcm stradonu 

1. člen 
S tem odlokom se sprejme zazi- 

dalni načrt za del območja zazidal- 
nega otoka RS 2/1 — ob Jesihovem 
stradonu, ki ga je pod št. projekta 
737/66 v maju 1967 izdelal Ljubljan- 
ski urbanisUčni zavod. 

2. člen 
Zazidalni načrt obsega program- 

ski del celotnega predela območij za- 
zidalnih otokov RS 1/1 in RS 2/1 ter 
tehnični del v smislu določil dru- 
gega odstavka 8. člena zakona o 
urbanističnem planiranju. 

3. člen 
Zazidalni načrt je stalno na vpo- 

gled občanom in organizacijam pri 
upravnem organu skupščine občine 
Ljubljana Vič-Rudnik, ki je pristo- 
jen za urbanizem in gradbene zade- 

ve, strokovni službi za urbanizem 
mestnega sveta Ljubljana, Ljubljan- 
skem urbanističnem zavodu in Upra- 
vi za izmero in kataster pri mest- 
nem svetu Ljubljana. 

4. člen 
Manjše odmike od zazidalnega 

načrta, ki je sprejet s tem odlokom, 
dovoljuje v smislu določil drugega 
odstavka 15. člena zakona o urba-. 
nističnem planiranju odbor za urba- 
nizem pri mestnem svetu Ljubljana. 

5. člen 
Lokacijska dovoljenja za objekte 

na območju, ki ga pokriva zazidal- 
ni načrt RS 2/1 — ob Jesihovem 
stradonu, ne smejo izdajati potem, 
ko bo zazidalni načrt opremljen z 
dokumentacijo za realizacijo zazi- 
dalne zasnove, načrtom parcelacije 
zemljišč, načrti komunalnih naprav, 
pravilnikom za izvajanje zazidalnega 
načrta in ekonomsko tehničnim po- 
ročilom, ki po zakonu o urbanistič- 
nem planiranju niso predmet javne 
razgrnitve. 

Sklep o skladnosti te dokumen- 
tacije z zazidalno zasnovo izda od- 
bor za urbanizem pri mestnem svetu 
Ljubljana. 

6. člen 
Nadzorstvo nad izvajanjem tega 

odloka vrši urbanistična inšpekcija 
pri Upravi inšpekcijskih služb 
Ljubljana. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St.: 010-099/68 
Datum: 30. oktobra 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

Ta sklep začne veljati osmi dan 
po objavi v Glasniku. 

St.: 010-092/68 
Datum: 30. oktobra 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

102 
Na podlagi 14. člena zakona o 

komunalnih delovnih organizacijah, 
ki opravljajo komunalno dejavnost 
posebnega družbenega pomena (Ur. 
1. SRS, št. 16/67), točke b) 3. člena 
zakona o mestih, ki so razdeljena 
na občine (Ur. 1. SRS, št. 11/64 in 
36/65) ter 47. člena statuta mesta 
Ljubljane (Glasnik, št. 38/64) je 
mestni svet na 18. redni seji dne 
30. oktobra 19G8 sprejel 

SKLEP 
o potrditvi statuta komunalnega 
podjetja »Kanalizacija« Ljubljana 

1. 
Potrdi se statut komunalnega 

podjetja »Kanalizacija« Ljubljana, 
ki ga je sprejel delavski svet pod- 
jetja na seji dne 26. decembra 1967. 

2. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St.: 010-093/68 
Datum: 30. oktobra 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

101 
Na podlagi 47. in 50. člena statu- 

ta mesta Ljubljane (Glasnik, št. 
38/64) je mestni svet na 13. redni 
seji dne 30. oktobra 1968 sprejel 

SKLEP 
o imenovanju članov komisije za 
imenovanje ulic, cest, trgov in na- 

selij na območju Ljubljane 

1. 
V komisijo za imenovanje ulic, 

cest, trgov in naselij na območju 
Ljubljane se imenujejo: 

za predsednika ing. Ljubo LEV- 
STIK, za člane Majda FRELIH, Sla- 
va MIHEVC, Mira SVETINA, dr. 
Nace SUMI, ing. Vido VAVKEN, dr. 
Sergij VILFAN. 

103 
Na podlagi 14. člena zakona o 

komunalnih delovnih organizacijah, 
ki opravljajo komunalno dejavnost 
posebnega družbenega pomena (Ur. 
1. SRS, št. 16/67), točke b) 3. člena 
zakona o mestih, ki so razdeljena na 
občine (Ur. 1. SRS, št. 11/64 in 38/65) 
ter 47. člena statuta mesta Ljublja- 
ne (Glasnik, št. 38/64) je Mestni 
svet na 18. redni seji dne 30. okto- 
bra 1968 sprejel 

SKLEP 
o potrditvi statuta komunalnega 

podjetja »Snaga« Ljubljana 

1. 
Potrdi se statut komunalnega 

podjetja »Snaga« Ljubljana, ki ga je 
sprejel delavski svet podjetja na seji 
đne 30. septembra 1S68. 
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I 2. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St. 010-094/68 
Datum: 30. oktobra 1968 

u - - Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

104 
Na podlagi 14. člena zakona o 

omunalnih delovnih organizacijah, 
l opravljajo kamunalno dejavnost 

posebnega družbenega pomena (Ur. 
1. S RS, št. 16/67), točke b) 3. člena 
zakona o mestih, ki so razdeljena 
na občine (Ur. 1. SRS, št. 11/64 in 
36/65) ter 47. člena statuta mesta 
Ljubljane (Glasnik, št. 38/64), je 
Mestni svet na 18. rodni seji dne 
30. oktobra 1968 sprejel 

SKLEP 
o potrditvi statuta komunalnega 
podjetja »Ljubljanski živilski trgi« 

1. 
Potrdi se statut kamunalnega 

podjetja »Ljubljanski živilski trgi«, 
ki ga je sprejela delovna skupnost 
podjetja na zboru dne 1. aprila 1968. 

2. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St.: 010-095/68 
Datum: 30. oktobra 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 
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POPRAVEK 

V tržnem redu (Glasnik, št. 24/68) 
se v 4. členu pod 1. pravilno glasi: 

— skladišče I. v Mahrovi hiši; 
— skladišče II. (rovi) pod gra- 

dom. 
V ceniku storitev (Glasnik, št. 

24/68) se 18. člen začne z besedami: 
»Neobvezne storitve na trgu«. 

V odloku o postopku in načinu 
označevanja imen ulic, cest, trgov 
in naselij ter zgradb na območju 
Ljubljane (Glasnik, št. 25/68) se zad- 
nji odstavek 9. člena glasa: »Stroški 
za napisne table gredo v breme 
proračuna občine.« 

Datum: 14. novembra 1968 
Iz tajništva Mestnega sveta 

OBČINSKE SKUPŠČINE 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 

^ 192 
Na podlagi 3. odstavka 12. člena 

Ustavnega zakona o izvedbi ustave 
(Uradni list SFRJ, št. 14/63), 101. 
Elena ustave socialistične republike 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 14/63) 
tn 167. člena statuta občine Ljublja- 
na Moste-Polje izdaja skupščina ob- 
fine Ljubljana Moste-Polje na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
delovnih skupnosti dne 17. oktobra 
1968 naslednji 

ODLOK 
o opravljanju nadzora nad zakoni- 
tostjo normativnih aktov delovnih 
organizacij na območju občine Ljub- 

ljana Moste-Polje 

1. člen 
Nadzor nad zakonitostjo norma- 

tivnih aktov delovnih organizacij na 
območju občine Ljubljana Moste- 
Polje opravlja komisija za pregled 
normativnih aktov delovnih organi- 
zacij (v nadaljnjem besedilu; k orni- 

/sija) kadar ni predpisano, da ta 
nadzor opravlja organ druge druž- 
beno politične skupnosti. 

2. člen 
Pri opravljanju nadzora zakoni- 

tosti normativnih aktov je komisija 
pooblaščena, da daje potrditve ali 
soglasja k statutom oziroma drugim 
splošnim aktom, bodisi k celim ali 
k posameznim njihovim delom. 

3. člen 
Ob opravljanju nadzora pregle- 

duje komisija pri statutih in drugih 
normativnih aktih; zakonitost, smo- 
trnost in pravno-tehnično obdelavo. 

4. člen 
Ce komisija pri obravnavanju 

etatuta in drugih normativnih aktov 
ugotovi, da statut ali drugi norma- 
tivni akti ali posamezna odredba 
statuta ali drugega normativnega 
akta niso v skladu z ustavo, zako- 
nom ćfli drugim predpisom ter sta« 
tutom občine, da pripombe, ki se 
nanašajo na neusklajenost norma- 

tivnega akta z veljavnim predpisom 
in o tem obvesti predlagatelja tega 
akta. 

5. člen 
Komisija obravnava smotrnost in 

pravno-tehnično obdelavo statutov 
in drugih normativnih aktov, daje 
priporočila, v katerih mora obrazlo- 
žiti svoja stališča o posameznih od- 
nosih in institutih, določenih z nor- 
mativnim aktom, kakor tudi glede 
stila pisanja, uporabe jezika, prav- 
nih pojmov in drugih normativno 
tehničnih vprašanj. 

6. člen 
Kadar komisija potrjuje oziroma 

daje soglasje k normativnemu aktu, 
mora paziti tudi na to, da z norma- 
tivnim aktom ni prizadet interes 
občine oziroma širše družbene skup- 
nosti. 

Komisija z obrazloženim sklepom 
zavrne potrditev oziroma izdajo so- 
glasja, če ugotovi, da je akt delno 
ali v celoti nezakonit, ali da priza- 
deva interes občine oziroma širše 
družbene skupnosti. 

7. člen 
Pripombe, ki se nanašajo na ne- 

skladje normativnega akta z veljav- 
nimi predpisi, obvezujejo organ, ki 
sprejema ta akt, da se ravna po 
njih oziroma da uskladi normativni 
akt z veljavnimi predpisi in obvesti 
komisijo o svojem stališču, in sicer 
v roku, ki je določen s statutom 
delovne organizacije. 

Ce organ, ki sprejema normativ- 
ni akt, ne ravna v skladu s pripom- 
bami in ne uskladi normativnega 
akta z veljavnimi predpisi, komi- 
sija predlaga občinski skupščini, da 
izvršitev takega akta zadrži. 

8. člen 
O predlogu komisije iz 2. odstav- 

ka prejšnjega člena odloči občinska 
skupščina. 

Občinska skupščina lahko pred 
sprejemom sklepa o zadržanju iz- 
vršitve normativnega akta posreduje 
pri organu, ki sprejema ta akt, ka- 
kor tudi pri najvišjem organu 
upravljanja, da uskladi akt z ve- 
ljavnimi predpisi. 

Kadar občinska skupščina odlo- 
či, da se izvrševanje normativnega 
akta zadrži, pošlje takoj predlog 
pristojnemu ustavnemu sodišču, da 
akt odpravi ali razveljavi. 

9. člen 
Priporočilo občinske skupščine o 

smotrnosti posameznih institutov, ki 
jih obravnava normativni akt ozi- 
roma o normativni tehniki, pravno 
ne obvezuje organ, ki akt sprejema. 

Pristojni organ upravljanja mora 
obravnavati priporočilo komisije iz 
prejšnjega odstavka in jo o svojih 
stališčih obvestiti v roku, ki ga do- 
loča statut delovne organizacije. 

10. člen 
Delovne organizacije so na pod- 

lagi 222. čl. ustave socialistične re- 
publike Slovenije (Uradni list SRS, 
št. 14/63), 288. čl. temeljnega zakona 
o podjetjih (Uradni list SFRJ, št 
17/65 in 31/67) in 103. čl. temeljnega 
zakona o zavodih (Uradni list SFRJ, 
št. 5/65) dolžne zaradi opravljanja 
nadzora nad zakonitostjo dostavlja- 
ti občinski skupščini sprejete sta- 
tute in druge splošne akte, v roku 
7 dni od njihove uveljavitve. 

Delovne organizacije so v smislu 
3. odstavka 80. člena ustave socia- 
listične republike Slovenije dođžne 
predložiti občinski skupščini svoje 
statute v obravnavo. Komisija pa 
lahko zahteva, da ji delovne orga- 
nizacije v smislu 82. člena temelj- 
nega zakona o podjetjih in 54. člena 
temeljnega zakona o zavodih pred- 
ložijo tudi predloge drugih norma- 
tivnih aktov, zaradi opravljanja 
preventivnega nadzora nad zakoni- 
tostjo teh aktov. 

11. člen 
Določila tega odloka se smiselno 

uporabljajo tudi pri obravnavanju 
statutov drugih samoupravnih orga- 
nizacij in krajevnih skupnosti, ka- 
kor tudi pri opravljanju nadzora 
nad zakonitostjo drugih normativ- 
nih aktov ter organizacij in skup- 
nosti ter normativnih aktov drugih 
delovnih organizacij, nad katerimi 
opravlja nadzor občinska skupščina. 

Ustrezna določila tega odloka se 
lahko uporabljajo tudi pri opravlja- 
nju nadzora zakonitosti posameznih 
aktov upravljanja delovnih organi- 
zacij, razen aktov, sprejetih v 
upravnem postopku in aktov iz sod- 
ne pristojnosti. 

12. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

St.: 023-25/68-1 
Datum: 17. oktobra 1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana Moste-Polje 

Polde Maček, 1. r. 

193 
Na podlagi 1. člena zakona o do- 

ločitvi skrbstvenega organa (Uradni 
list SRS, št. 40/66) in 167. člena sta- 
tuta občine Ljubljana Moste-Polje 
je skupščina občine Ljubljana Mo- 
ste-Polje na seji občinskega zbora in 
na seji zbora delovnih skupnosti 
dne 17. oktobra 1968 sprejela 

ODLOK 
o prenosu skrbstvenih zadev na Za- 
vod za socialno delo Ljubljana 

Moste-Polje 

1. člen 
Opravljanje skrbstvenih zadev v 

občini Ljubljana Moste-PoJje se pre- 
nese na Zavod za socialno dedo 
Ljubljana Moste-Polje. 

2. člen 
St.: 022-28/68-1 
Datum: 17. oktobra 1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana Moste-Polje 

Polde Maček, 1. r. 

VSEBINA 
99 Odlok o sprejetju zazidalnega načrta 

za območje zazidalnega otoka RS 1/1- 
ob Orlovi cesti 

100 Odlok o sprejetju zazidalnega načrta 
za območje otoka RS 2У1- ob Jesiho- 
vem stradonu 

101 Sklep o Imenovanju članov komisije 
za imenovanje ulic, cest, trgov in 
naselij na območju Ljubljane 

102 Sklep o potrditvi statuta komunalne- 
ga podjetja Kanalizacija Ljubljana 

103 Sklep o potrditvi statuta komunalne- 
ga podjetja Snaga Ljubljana 

104 Sklep o potrditvi statuta komunalne- 
ga podjetja Ljubljanski živilski trg 

105 Popravek tržnega reda, cenika stori- 
tev in odloka o postopku in načinu 
označevanja imen ulic, cest, trgov in 
naselij ter zgradb na območju Ljub- 
ljane 

192 Odlok o upravljanja nadzora nad za- 
konitostjo normativnih aktov delovnih 
organizacij na območju občine Ljub- 
il ana-Moste-Pol j e 

193 Odlok o prenosu skrbstvenih zavodov 
na Zavod za socialno delo Ljubljana- 
Moste-Polje 


